
«БЕС ХАЛЫҚТЫҚ 

РЕФОРМА» 

Кәсіби және тиімді 

мемлекет 



Жоспар: 

 V) Транспарентті және есеп беретін мемлекет 

қалыптастыру.  



Бес институционалдық реформаны 

жүзеге асыру  бағытындағы 100 нақты 

қадам. 

Н.Ә.Назарбаев 

Жаһандық және ішкі сын-қатерлерге 

жауап, жаңа тарихи жағдайларда Ҧлттың 

дамыған мемлекеттердің отыздығына 

кіруі жӛніндегі жоспары. 

Елімізде «2050 – Стратегиясын» жҥзеге 

асыру мен Қазақстан мемлекеттілігін 

нығайтуға, кҥрделі кезеңнен сенімді 

ӛтуге жағдай туғызады. 

Негізгі мақсаты қоғам мен мемлекетті 

тҥбегейлі қайта ӛзгертуге негіз қалайды. 
2015 жылдың 5 мамыр кҥні 

ӛткен Ҥкіметтің кеңейтілген 

отырысында реформа-ң 100 

қадамын жариялады. 



 

 

І. КӘСІБИ 

МЕМЛЕКЕТТІК 

АППАРАТ 

ҚҦРУ 

 

 
 

 

II. ЗАҢНЫҢ 

ҤСТЕМДІГІН 

ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ 

 

 

ІІІ. 

ИНДУСТРИЯЛА

НДЫРУ Ж/Е 

ЭКОНОМИКА-Қ 

ӚСІМ 

 

IV. 

БІРТЕКТІЛІК 

ПЕН БІРЛІК 

 

V. ЕСЕП БЕРЕТІН 
МЕМЛЕКЕТТІ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

1-15 қадам 

16-34 

қадам 





I) Мемлекеттік 

қызмет жҥйесін 

реформалау. 

Мемлекеттік 

қызмет 

меритократия 

қағидатына 

негізделеді. 

II) Сот жҥйесін 

жетілдіруге  

бағытталады. Әділ 

сот тӛрелігі  

инвесторлар мен 

бизнес ҥшін 

қолжетімді. 

Жекеменшік қҧқ-на 

мән беріледі. 

III) Экон-қ 

кӛшбасшы 

беріктігін 

қамтамасыз ету. 

Реформалары 

ҧлттық 

экономиканы 

білімге негізделген 

озық экономикаға 

айналдырады. 

IV) Мәңгілік Ел 

идеясы 

Қазақстанның 

бақуатты 

болашағының 

бағдарына 

айналады. 

 
V) Мемл-к аппарат-ң 

жҧмысын  ашық етіп, 

азаматтарға есеп 

беретіндей деңгейге 

жеткізу. Мемлекет 

жинақы болып, 

ӛкілеттік-ң кӛбін 

жеке секторға 

беріледі. 

 



V) ТРАНСПАРЕНТТІ ЖӘНЕ 

ЕСЕП БЕРЕТІН 

МЕМЛЕКЕТ 



 

      Транспарентті 

және есеп беретін 

мемлекетті құру 

сыбайлас 

жемқорлықты 

азайтады. 

 

«Бесінші бағыт елдегі 

барлық билік ӛкілеттіктерін 

президенттен – Ҥкіметке, 

Парламентке, Ҥкіметтен – 

жергілікті органдарға, облыс 

басшыларынан – жергілікті 

ӛзін-ӛзі басқаруға бӛлістіруді 

талап етеді» 

• Транспаренттілік – ақпаратта 

қҧпиялылықтың болмауы, анық 

кӛрсетіледі. 



Мониторингтің, бағалау мен бақылаудың стандартталған 

және азайтылған ресімдері аясында Мемлекеттік 

басқарудан нақты нәтижелер бойынша мемлекеттік 

басқаруға кӛшу. Тәртіптік бақылау жҥйесі тек қана 

мақсатты индикаторларға қол жеткізуді бақылауға 

негізделуі тиіс. Ресімдік сипаттағы барлық 

тапсырмалар мен аралық бақылау таратылатын 

болады. Мемлекеттік органдарға олардың алдына 

қойылған мақсаттық индикаторларға қол жеткізу 

жӛніндегі қызметінде дербестік беріледі.

(ағылш. monіtor – қараушы, 
қадағалаушы, күні бұрын 
ескерту, сақтандыру)[1] –  

Мониторинг Индикатор 

 (ағылш. Indicator –кӛрсеткіш) – 

қҧрылғының қалып-кҥйінің, есептеуіш 

жҥйенің жҧмыс процесі кезіндегі 

мәліметтердің ӛзгерісін, орындалуын 

қамтып кӛрсететін мәліметтер 

элементі; 

 

91-қадам.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96


92-қадам.  

Мемлекеттік 

жоспарлаудың ықшам 

жүйесін құру. 

Жекелеген салалық бағдарламалардың 

мемлекеттік бағдарламаларға 

интеграциялануымен мемлекеттік 

бағдарламалар санын қысқарту. Салалық 

бағдарламалар,сондай-ақ, мемлекеттік 

органдардың стратегиялық жоспарлары 

жойылады. Стратегиялық жоспарлар мен 

аумақтық даму бағдарламасын негізгі мақсатты 

индикаторлар бӛлігінде қайта пішіндеу 



93-қадам.  

Аудит пен мемлекеттік аппарат 

жұмыстарын бағалаудың жаңа 

жүйесін енгізу. 

3 жылда 1 рет 

жүргізіледі. Мемл.орган-ң 

нәтижелілігін 

бағалау 

стратегиялық 

жоспар б-ша 

Жылда 

өткізіледі. 

«Мемлекеттік аудит және 

қаржылық бақылау туралы» 

заң қабылдау. Есеп комитеті 

бірінші сыныпты әлемдік 

аудиторлық 

компаниялардың модельдері 

бойынша жҧмыс істейтін 

болады және ағымдық 

операциялық бақылаудан 

кетеді 



94-қадам.  

«Ашық үкіметті» енгізу. 

АҚПАРАТҚА 

ҚОЛЖЕТІМДІЛІК ТУРАЛЫ 

ЗАҢ ҚАБЫЛДАНДЫ 

мемлекеттік органдар иелігіндегі тек 

мемлекеттік қҧпия мен заңмен 

қорғалатын басқа да ақпараттардан ӛзге 

кез келген ақпараттың ашықтығын 

қамтамасыз етеді. 

 



95-қадам.  

Мемлекеттік органдар басшыларының халық алдында 

стратегиялық жоспарлар және аумақтық даму 

бағдарламаларының маңызды кӛрсеткіштеріне қол 

жеткізілгендігі туралы жыл сайынғы ашық 

баяндамалар жасауларын және олардың есептерін 

ресми веб-сайттарда орналастыруды тәжірибеге 

енгізу. Ҧлттық ЖОО-лар басшыларының ӛз қызметтері 

туралы оқушылар, жҧмыс берушілер, қоғам ӛкілдері 

мен БАҚ алдында жылма-жыл есеп берулерін 

тәжірибеге енгізу. 

 



96-қадам.  

Барлық бюджеттік және 

топтастырылған қаржылық 

есеп, сыртқы қаржы аудитінің 

нәтижелері, мемлекеттік 

саясат тиімділігін бағалау 

қорытындылары, мемлекеттік 

қызметтің сапасын қоғамдық 

бағалау нәтижелері, 

республикалық және 

жергілікті бюджеттің 

орындалуы туралы есеп 

 

Орталық мемлекеттік 

органдардың статистикалық 

базалары мәліметтеріне 

ОНЛАЙН-қолжетімділікті 

қамтамасыз ету. 

ЖАРИЯЛАНАДЫ. 

  



97-қадам.  

Ӛзін-ӛзі реттеу мен жергілікті ӛзін-ӛзі 

басқаруды дамыту арқылы Азаматтардың 

шешімдер қабылдау үдерісіне қатысу 

мүмкіндігін кеңейту. Мемлекетке тән емес 

қызметтерді бәсекелестік ортаға және ӛзін-ӛзі 

реттеуші ҧйымдарға беру. Ҥкімет мемлекетке 

тән емес және басы артық қызметтерді 

қысқарту есебінен неғҧрлым ықшам бола 

тҥседі. 

 
 



98-қадам.  

ЖЕРГІЛІКТІ ӚЗІН-ӚЗІ 

БАСҚАРУДЫҢ ДЕРБЕС 

БЮДЖЕТІ ЕНГІЗІЛЕТІН 

БОЛАДЫ.  

Селолық округ, ауыл, село, 

кент, аудандық маңыздағы 

қала деңгейінде 

Облыс орталықтарында және 

республикалық маңыздағы 

қалаларда 

азаматтардың тиісті 

бюджеттік жобаларын 

талқылауға қатысуының 

тетіктері жұмыс істейді. 

 



99-қадам.  

Мемлекеттік органдар мен әкімдер жанындағы 

қоғамдық кеңестердің стратегиялық жоспарлар мен 

аумақтық даму бағдарламаларын; бюджеттерді, 

есептерді, мақсатты индикаторларға қол жеткізуді, 

азаматтардың қҧқықтары мен еркіндіктерін қозғайтын 

нормативтік-қҧқықтық актілер жобаларын; 

бағдарламалық құжаттар жобаларын талқылау 

бӛлігіндегі рӛлдерін күшейту. Қоғамдық кеңестердің 

ӛкілеттіктері мен мәртебесін заңмен бекітіліп, 

мемлекеттік шешімдерді қабылдау ашықтығын 

арттыру.  



100-қадам.  

Канададағы Canada Service және Австралиядағы 

Centrelink ҥлгісі бойынша МЕМЛЕКЕТТІК 

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ БІРЫҢҒАЙ ПРОВАЙДЕРІНЕ 

АЙНАЛАТЫН «АЗАМАТТАР ҤШІН ҤКІМЕТ» 

МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫН 

ҚҰРЫЛАДЫ. 

 

халыққа қызмет кӛрсететін барлық 

орталықтарды бір жүйеге 

интеграциялайды. «Халыққа қызмет 

кӛрсету орталығы», «Жылжымайтын 

мүлік орталығы», «Жер кадастры ғылыми-

ӛндірістік орталығы», «Зейнетақылар 

тӛлеу жӛніндегі мемлекеттік орталық» 

республикалық мемлекеттік 

кәсіпорындары біріктіріледі. 

 

 

Қазақстан азаматтары 

мемлекеттік 

қызметтерді бір 

жерден алатын 

болады. Мемлекеттік 

қызметті сапа 

менеджменті iso 9000 

сериясына сәйкес 

халықаралық 

сертификаттау. 



 

Назарларыңызға Рахмет! 


